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SOBRE
A Clémentine Paris é uma agência de
tendências baseada em Paris criada em
2020 para atender a demanda de criadores
e consumidores em todo o mundo.

Fundadoras: 
Giovana Cornacchia
Mariáh Cidral



A previsão de tendências é uma estratégia
essencial para as marcas melhorarem o
crescimento de seus negócios e
produzirem coleções e produtos coerentes
com o momento.

IDENTIFICAR
TENDÊNCIAS?



O QUE SÃO
TENDÊNCIAS
DE MODA?

As tendências em si são movimentos
que ocorrem na sociedade e que nos
cercam o tempo todo. Não percebemos,
porém vivemos em comunidades
influenciadas por esses movimentos e
mudanças políticas, sociais e
econômicas, que podem levar semanas,
meses ou até anos para serem aderidas
pelo público. 

Na moda, as tendências aparecem de
maneira visual através de novas
estéticas. Por isso, consideramos
tendências os estilos populares de
roupas e acessórios em um
determinado momento e lugar.



O QUE É A PREVISÃO
DE TENDÊNCIAS

NA MODA?



Produzimos relatórios semestrais
de tendências que marcas,
designers e desenvolvedores de
produtos usam para criar novas
roupas e acessórios para suas
coleções. 

A previsão de tendências é um
campo de estudo e pesquisa que
identifica novas tendências de
comportamento e consumo para
diversos setores. 

Nós, da Clémentine Paris,
identificamos especificamente
tendências de design, moda e
beleza para empresas e marcas
brasileiras.



Desfiles
Street Style
Indústrias

Análise Interna
Agências

5 MANEIRAS
DE PREVER

TENDÊNCIAS



1. Previsões de tendências internas: grandes
marcas são frequentemente integradas
verticalmente, o que significa que a previsão
de tendências é feita internamente.

Isso permite que os Cool Hunters trabalhem
diretamente com as equipes de
desenvolvimento de produtos para criar novos
produtos.

2. Agência de previsão de
tendências: marcas maiores
que não são verticalmente
integradas geralmente
recorrem à experiência e
expertise de agências de
trend forecasting, que
produzem relatórios de
pesquisa de tendências por
demanda.



3. Desfiles de moda: antes do
surgimento da Internet, os Cool
Hunters faziam a maior parte de
suas pesquisas em desfiles de
moda, onde notavam os looks
mais promissores e, em seguida,
traziam essas informações da
passarela para desenvolvedores
de produtos e revistas como
Vogue. 

Isso é o que chamamos de “Trickle
Down”, ou seja, as novas
tendências de moda surgem de
um movimento vertical de cima
(passarelas) para baixo (ruas).



4. Street Style: No sentido inverso
aos desfiles de moda, o “Trickle
Up” é justamente olhar para as
ruas primeiro e identificar o que
está acontecendo na sociedade
para depois incorporar nas
coleções (passarelas). Isso
envolve o monitoramento de perto
de um público-alvo para prever a
demanda por tendências futuras.



5. Outras indústrias: Outra forma
de identificar tendências é
através da observação de setores
como o do entretenimento,
político, design, artístico, natureza
e por aí vai… Ou seja, é a
observação constante e ativa de
toda uma comunidade. 



QUER
APRENDER A
IDENTIFICAR

TENDÊNCIAS?
Participe dos nosso Cursos de Coolhunting 

Aprenda com as fundadoras e mestras,
Giovana Cornacchia e Mariáh Cidral, a
identificar, observar e analisar a sociedade
para você se destacar em sua área e se
tornar referência em novas tendências.



GIOVANA CORNACCHIA
Business & Trend Forecaster

Mestra em Management de
la Mode et du Luxe com
especialização em Nouveaux
Médias & Mkt de la Mode
pelo L'Institut Supérieur des
Arts Appliqués Lisaa.

MARIÁH CIDRAL
Fashion & Trend Forecaster

Especialista em Trend
Forecasting pela Central
Saint Martins - UK. 

Mestra em Styling,
Photography & Film pelo
Istituto Marangoni - FR

A EQUIPE



info@clementineparis.net
www.clementineparis.net

 
+ 33 6 24 82 16 31 (França)

 
@clementineneparis__

FALE COM A GENTE


